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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

ZWEMBADBESTUUR STAPT OP NA KRITIEK VANUIT DE
VORDENSE GEMEENTERAAD
Naar aanleiding van de kritiek welke de fraktievoorzitters van PvdA, CDA en Vor-
dens Belang in de raadsvergadering van dinsdag 31 mei jongstleden voerden op het
beleid - dus bestuur - van de Vordense bad- en zweminrichting, kwam dit bestuur
dezer dagen in spoedvergadering bijeen. Het was unaniem van mening dat al deze
sprekers niet de moeite genomen hadden zich voldoende op de hoogte te stellen
van de algemene gang van zaken van het zwembad.

Het zwembadbestuur heeft dan ook ge-
meend deze onheuse kritiek te moeten be-
schouwen als een motie van wantrouwen.
Rekening houdende met de statutaire voor-
waarden en vakanties van de leden is het
bestuur voornemens op donderdag 11 au-
gustus een ledenvergadering te houden.
Op de agenda zal als voornaamste punt
staan: bestuursvoorstel „ontbinding en op-
heffing der vereniging Vordense bad- en
zweminrichting „In de Dennen" met over-
dracht aan de gemeente Vorden conform
artikel 20 der statuten".
De verschillende fraktievoorzitters die vo-
rige week in de raad het woord voerden,
wezen de beschuldiging van het badbestuur
dat men zich niet voldoende op de hoogte
had gesteld, unaniem van de hand.
De heer J. F. Geerken (fraktievoorzitter
CDA): „Wij zijn zelf op het zwembad ge-
weest en hebben ons door de badmeester
rond laten leiden. Wij hebben in de raad de
gebreken van het bad gesignaleerd. Omdat
wij formeel niet op de hoogte waren van de
plannen van het badbestuur hebben wij om
een breed onderzoek verzocht. Het bedrag
van 50.000 gulden dat op voorstel van B&W
beschikbaar zou moeten worden gesteld kan
wellicht te laag zijn. En aangezien het
zwembad een zeer belangrijke gemeen-
schapsvoorziening is hebben wij in de raad
ook voorgesteld om eerst eens met het
zwembadbestuur om de tafel te gaan zit-
ten", aldus de heer Geerken.
De heer J. Bosch (fraktievoorzitter van de
PvdA): „Zoals het zwembadbestuur de za-
ken voorstelt lijkt mij overtrokken. Met wat
overleg zou de zaak best bijgelegd kunnen
worden. Het is nu wat in de emotionele
sfeer geraakt. Ik weet niet in hoeverre de
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andere fraktievoorzitters over de gang van
zaken van het zwembad zijn geïnformeerd,
ik kan wel zeggen dat ik zelf vrij aardig op
de hoogte ben. We moeten daarom wel re-
ageren in de raad Maar nogmaals laten we
deze kwestie niet als een geweldig drama
opvatten, met een beetje goede wil kan de
zaak best bijgestuurd worden", aldus de
heer Bosch.

De heer L. de Boer (Vordens Belang): „Het

badbestuur had er verstandiger aan gedaan
eerst de fraktievoorzitters uit te nodigen
voor een gesprek. Trouwens dit gesprek
kan nog altijd. Men kan ons niet verwijten
dat we ons niet voldoende op de hoogte
hebben gesteld. De stukken krijgen we van
het gemeentebestuur en daar staat alles in.
En wie kan ons bovendien beter informeren
dan de voorzitter van de raad, die tevens
voorzitter van het zwembadbestuur is?"
aldus de heer De Boer.

Voor de goede orde: in de vorige week ge-
houden raadsvergadering waren de heren
raadsleden trouwens ook de mening toege-
daan dat het aanbeveling verdient dat het
zwembad te zijner tijd in gemeentelijke
handen overgaat. Gezien het standpunt van
het zwembadbestuur lijkt dit nu in een ver"
sneld tempo te gebeuren.

Routes van de 10e
Avondvierdaagse
Ie DAG KIEFSKAMP
10 en 15 km: uitgang; rechtsaf Kerkstraat;
linksaf Raadhuisstraat; Nieuwstad; rechts
aanhouden; Nieuwstad; na De Wehme
rechtsaf Deldenseweg; rechtsaf Hammink-
weg; linksaf Deldensebroekweg; linksaf
Deldenseweg; rechtsaf Hilferinkweg; let
op Hengeloseweg oversteken; rechtuit tot
kasteel Kiefskamp; linksaf oprijlaan.
10 km: rechtuit Waarlerweg; bij Schim-
meldijk rechtsaf Vordense bos in tot links-
af Vordense bosweg; rechtsaf Rondweg;
rechtuit Stationsweg; linksaf Molenweg;
linksaf Insulindelaan; rechtsaf afmelden op
schoolplein.
15 km: rechtsaf Lindeseweg; na 25 meter
linksaf klinkerweg langs boerderij; voc
toegangshek boerderij rechtsaf bos in;
weg linksaf; einde bos rechtsaf; Ie w
linksaf; rechtsaf Kostedeweg; rechtsaf Li
deseweg; rechtsaf Waarlerweg; verder a
10 km.
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2e DAG DE BRAMEL
10 en 15 km: uitgang; rechtsaf Kerkstr
rechtsaf Galléestraat; overweg over;
menseweg; linksaf naar kasteel den
mei; voor de brug linksaf en direkt daarna
rechtsaf langs kasteel; pijlen volgen; recht-
uit Heijendaalseweg; klinkerweg; rechtuit
zandweg; Ie zandweg rechtsaf; Ie zand-
weg linksaf; Enzerinckweg; Galgengoor-
weg oversteken; Enzerinckweg volgen tot
ingang bos tegenover de camping; pijlen
volgen; linksaf Galgengoorweg; rechtsaf
Oude Zutphenseweg; linksaf Zelstweg;
rechtsaf Overweg; linksaf Almenseweg;
Galléestraat; linksaf finish.
15 km: als de 10 km tot na kasteel linksaf
Gazoorweg; rechtsaf Warkenseweg; rechts-
af Oude Borculoseweg; Almenseweg over-
steken; rechtuit Oude Borculoseweg vol-

gen; rechtsaf Enzerinckweg tot ingang bos
tegenover camping; verder als 10 km.

3e DAG HACKFORT/WICHMOND
10 en 15 km: uitgang; rechtsaf Kerkstraat;
linksaf Raadhuisstraat; rechtsaf Het Hoge;
rechtuit Hackfortselaan; linksaf Baakse-
weg; rechtsaf Zwarteweg; auto's kunnen
hier niet in; pijlen volgen tot aan dwarsweg
10 km gaat rechtsaf 15 km gaat linksaf.
10 km: sluisbrug over; pad volgen tot
rechtsaf Hackfortselaan; linksaf Kruisdijk;
rechtsaf Strodijk; let op Zutphenseweg
oversteken; rechtuit Mispelkampdijk;
rechtsaf Het Jebbink; rechtsaf Galléestraat
linksaf finish
15 km: rechtsaf asfaltweg; rechtsaf Bos-
huisweg; linksaf Koekoeksweg; rechtsaf
Kruisdijk; verder als 10 km.

4e DAG WILDENBORCH
15 en 20 km: uitgang; linksaf Kerkstraat;
linksaf Insulindelaan; rechtuit Overweg
over; Almenseweg; rechtsaf Heijendaalse-
weg; rechtsaf Enzerinckweg; asfaltweg
oversteken; links aanhouden Reeoordweg;
linksaf Wientjesvoortseweg; rechtsaf Mo-
lendijk.
15 km: rechtsaf bos in en pijlen volgen tot
Ücknickplaats.

20 km: Molendijk rechtuit tot rechtsaf Sek-
dijk; rechtsaf asfaltweg; rechtuit Giezen-
kampweg; recchtsaf Mosselseweg; rechtsaf
Reeoordweg; linksaf Wildenborchseweg;
rechtsaf bos in pijlen volgen; picknick-
plaats.
15 en 20 km: op de picknickplaats is de
rust; rechtsaf Enzerinckweg; asfaltweg
oversteken; linksaf Galgengoorweg; rechts-
af Lekkebekje. Hier worden de medaljes
uitgereikt.

INTOCHT
Aanvang intocht is vijf uur met medewer-
king van o.a. de beide plaatselijke muziek-
korpsen. Route: café Lettink; Mispelkamp-
dijk; na passeren van de trein; de overweg
over; linksaf Het Wiemelink; De Steege;

Koerselman
cassettes

Z I L V K B W t T K D E L S T A M .

Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur «n

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderlnk: vrijdag-

morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van

18-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Openbare raadsvergadering d.d. woens-
dag 15 juni a.s.
Voorlichtingsavond centraal antennesy-
steem

Punt 1. Openbare raadsvergadering
<i.d. woensdag 15 juni a.s.
Op woensdag 15 juni a.s. zal 's avonds om
half acht ten gemeentehuize openbare
raadsvergadering worden gehouden. Op de
agenda komen o.m. de volgende punten
voor:
1. Vaststelling vergoeding kosten vakon-

derwijs over het jaar 1976 ten behoeve
van de bijzondere lagere school Het
Hoge.

2. Beschikbaar stellen krediet voor de ver-
dere restauratie en verbouw kasteel
Vorden met bijgebouwen.

3. Prioriteitenlijst kapitaalsuitgaven voor
1977 en volgende jaren.

4. Reservering uit geraamd overschot ge-
wone dienst gemeenterekening 1976.

Ad 2. Restauratie kasteel Vorden met bij-
gebouwen en verbouw daarvan tot gemeen-
tehuis
Nu de restaxiratie en verbouw over onge-
veer vier maanden gereed moeten zijn en
meer bekend is geworden over de subsidi-
ering van de derde fase van de restauratie-
en verbouwkosten geven wij onderstaand

een globaal overzicht van de financiële
stand van zaken:
Een vergelijking tussen de oorspronkelijke
begroting en de thans definitief bekende
c.q. geraamde bedragen van de kosten van
de restauratie en verbouw van het kasteel
c.a. leert, dat er thans sprake is van een
overschrijding van de door de raad goed-
gekeurde begroting ad ƒ 646.000,—. Enige
oorzaken van de gereleveerde overschrij-
ding zijn:
a. Het door de gemeenteraad in meerder-

heid voorgestane aanbrengen van een
lift in het kasteel teneinde dit gebouw
ook toegankelijk te maken voor minder
valide mensen.

b. Het door de Rijksdienst voor de Monu-
mentenzorg gewenste aanbrengen van
een boogbrug inplaats van een dam aan
de zuidzijde, zulks niet alleen om mo-
numentale redenen, doch ook om het
mogelijk te maken dat het water van
de gracht zal kunnen doorstromen.

c. De overschrijding wordt mede veroor-
zaakt door de thans geraamde kosten
van bestratingen etc. van toegangswe-
gen en parkeergelegenheden, parkaan-
leg in verband met naderhand geopper-
de plannen en wensen uit de raad en
door de stichting ,,het Geldersch Land-
schap" inzake de toegangswegen.

Zoals de burgemeester reeds in de vergade-
ring van 31 mei jl. heeft medegedeeld is be-

richt ontvangen dat de recente toezegging
van een „overbruggingssubsidie" van 40%
van ƒ 500.000,— inmiddels is aangevuld
met een toezegging dat voor de restauratie
een bedrag van ƒ 332.500,— en voor de
verbouw een bedrag van ƒ 600.000,— sub-
sidiabel is verklaard. Na aftrek van alle
subsidies en opbrengsten b.v. uit verkoop
huidige gemeentehuis, blijft uiteindelijk ten
laste van de gemeente ƒ 850.000,— inklu-
sief rond ƒ 220.000,— voor aankoop van het
kasteel.
De ten laste van de gemeente blijvende uit
deze kapitaalslasten voortvloeiende last kan
nu worden geraamd op ƒ 76.600,— per jaar.
Oorspronkelijk is deze jaarlijkse budgettaire
last, voortvloeiende uit de ten laste van de
gemeente blijvende kapitaalsinvestering be-
groot op ƒ 85.000,—.
De inrichting wordt betaald uit reserves;
dit drukt dus niet op de jaarlijkse begro-
ting.

Punt 2. Voorlichtingsavond centraal
antennesysteem
Naar aanleiding van binnengekomen klach-
ten over het centraal antennesysteem zal
op maandag 13 juni om 20.00 uur in café
restaurant ,,Het Pantoffeltje", Dorpsstraat
34 alhier een voorlichtingsavond c.q. hea-
ring worden gehouden over het funktione-
ren van dit centraal antennesysteem.

Het Jebbink; De Boonk; Zutphenseweg; In-
sulindelaan; Kerkstraat; schoolplein; uit-
reiking van de groepsprijzen en sluiting.
Een vriendeli jk verzoek: wilt u de route
vrijhouden van geparkeerde auto's?

Concert
Sursum Corda
De chr. muziekvereniging Sursum Corda is
gestart met het zomerprogramma. Op de
Kranenburg werd een goed geslaagd con-
cert gegeven waarbij het aantal bezoekers
ondanks de kou toch nog bevredigend was.
Op de parkeerplaats van café Schoenaker
werd het concert geopend met Liederenbun-
del 3 nr. 19 „Jezus alleen", waarna het
fraai geüniformeerde korps vervolgde met
een mars, de Military Escorte van H. Ben-
nett. Een concertstuk van F. Kuhlman en
The Beatles in concert van Lennon en Mc
Carthy-Hautvast sloten het eerste gedeelte
voor de pauze af.
Hierna traden de minirettes van Sursum
Corda op onder leiding van de parmantige
Susette Duyn, terwijl ook de majorettes
onder leiding van Ina Gotink hun beste
beentje voorzetten. De drumband, het vier-
de onderdeel van het uit ruim honderd le-
den bestaande korps, gaf eveneens een ge-
slaagd optreden onder leiding van de heer
B. Wunderink. Instrukteur van de minima-
jorettes en de drumband was de heer G
J. Hilferink.
Het tweede gedeelte werd vervolgd met
Mexican Trumpets van R. Beek, Pavane in
Blue van Ted Huggens, de mars Drumbo
van Wim Laseroms terwijl het concert
werd besloten met Liederenbundel l nr. 53
Jezus is wachtend.
Al met al ondanks de kou een verwarmend
optreden van Sursum Corda dat bijzonder
door de buurtbewoners op prijs werd ge-
steld. Dirigent van Sursum Corda was de
heer H. C. Oosterwijk.

Geslaagden
Te Hengelo (O.) slaagden op 7 juni voor
d eon^iding Sovac (algehele chiropodie -
pedi^^^ Geesje Bosch-Leunk; Willy de
Vri^BFieuwland en Riet Vruggink-Pardijs.

POOTMEUm
Vorden in Venray
uitgeschakeld
Onder herfstachtige weersomstandigheden
werden zondag in Venray de voorrondes ge-
speeld voor het kampioenschap van Neder-
land voor afdelingskampioenen.
De Gelderse Voetbalbond werd vertegen-
woordigd door Vorden dat zoals bekend
kampioen in de Hoofdklasse is geworden.
Verder namen in Venray deel Valkenburgse
Boys, Union uit Nijmegen, BVH uit Arn-
hem en SDDL uit Oss.

Vorden was deze zondag gehandikapt door
het niet meespelen van Bert Vlogman, Hans
Stokkink en aanvoerder Geert Heersink.
Vooral in aanvallend opzicht werd Heersink
gemist want de geelzwarten misten in de
verschillende wedstrijden veel kansen. De
eerste ontmoeting tegen Valkenburgse Boys
begon voor Vorden onfortuinlijk want in de
tiende minuut zag de scheidsrechter een
buitenspelpositie over het hoofd waardoor
de stand gemakkelijk op l—O voor Valken-
burg kon worden gebracht. Vlak voor de
rust werd het 2—0. In de tweede helft pak-
te Vorden de zaken wat energieker aan.
Uit een vrije schop scoorde Gerrit Wentink
tegen 2—l Even later had Reinier Tee-
rink pech toen hij het houtwerk trof. Het
bleef echter bij 2—1.

De tweede ontmoeting die Vorden speelde
was tegen Union uit Nijmegen en eindigde
in een 0—0 gelijkspel. André te Veldhuis en
Bertus Nijenhuis lieten in deze wedstrijd
enkele goede kansen liggen.

Tegen BVH uit Arnhem werd door Vorden
goed gespeeld. Via goed opgezette aanval-
len, veelal ingeleid door de uitblinker van
deze middag Gerard ter Beest, kreeg Bertus
Nijenhuis een paar uitstekende mogelijkhe-
den om te scoren. Hij miste echter. Na een
O—O stand bij de rust, in de tweede helft
opnieuw een goed spelend Vorden dat maar
niet kon scoren. Dit gebeurde aan de an-
dere kant wel toen de eerste aanval van de
Arnhemmers na rust gelijk een doelpunt
opleverde O—1. Dit was tevens de eind-
stand.

De laatste wedstrijd die Vorden speelde
was tegen SDDL uit Oss, de uiteindelijke
winnaar van deze voorrondes. Vorden nam
door een fraai doelpunt van Chris Hissink
met l—O de leiding. De vreugde was van
korte duur want een aarzeling in de Vor-
dense defensie werd doeltreffend afgerond
l—1. Dit was tevens de eindstand. Vorden
eindigde uiteindelijk op de voorlaatste
plaats. SDDL speelt zondag 19 juni de fi-
nale in Zeist.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK VORDEN

Zondag 12 juni 9.30 uur ds. J. Veenendaal
openbare geloofsbelijdenis en bevestiging
tot lidmaten

KAPB1L DB! WHJDiHNBORCH
Zondag 12 juni 9.30 u. ds. J. C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 12 juni 9.30 uur ds. J. B. Kuhlemei-
er H. Avondmaal; 19.00 uur ds. J. B. Kuh-
lemeier H Avondmaal en dankzegging

R,K. KERK VOROEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crè-
che) ; woensdagavond 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoog-
mis); dinsdag om 19.30 uur en vrtfdag om
8 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrflidag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Vaneker, Zutphenseweg 58, tel. 2432
sjv.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30^10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bfl de dienstdoende hulsarts van 9-9.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
11 en 12 juni J. Stipdonk, Varsseveld, tele-
foon 08352-2220 en H. F. van Dam, Lochem
telefoon 05730-1684

WEEKENiL»-, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmorgen 12 uur tot maandagmor-
gen 7 uur dr. Warringa/H. Warringa-Hen-
driks; de daaropvolgende week 's avonds 7
uur tot 's morgens 7 uur dr. J. Wegchelaer

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wtfkge-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wtj'kiziusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur in het wflkgeb.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feest-
dagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheékdeur bellen met bellen uitslui-
tend spoedrecepten

TAFELTJE-DEK-JE
hele maand juni mevr. Takkenkamp, tele-
foon 1422; gaarne bellen tussen 8 en 9 uur

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politdeburo, tel. 1230
of de families Erjerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassdnk) tel. 1332,
gebeld worden

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden,
tel. 1346; bfl geen gehoor 05750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, ddnadag en vrfldag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrfldag van 9-9.30 uur in de fconalfl-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel
2129
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak is het
kaBitoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 Jr.

maandag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag

voorleeshalfuurtje
14.00-14.30 u.

donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 14.00^17.30 u.

18.30̂ 21.00 u. 14.00-17.30 u,

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Wamsveld, tel. 00750-
20934. Openingstijden: ma., dl., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gesloten

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45
tot 19.45 uur in het Groene Kruisgebouw
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TOTALE KOSTEN RESTAURATIE KASTEEL VORDEN
BEDRAGEN RUIM VIJF MILJOEN GULDEN
De totale kosten van de restauratie en verbouw van het kasteel Vorden tot gemeen-

tehuis zullen ƒ 5.147.090,- bedragen. Aldus hebben B&W van Vorden in een uitvoe-

rig pre-advies aan de raad bekend gemaakt.
Na aftrek van subsidies etc. blijft uiteindelijk ten laste van de gemeente ƒ 1.230.000,-
(waarvan ƒ 380.000,— voor de inrichting). Hierbij is ingekalkuleerd een bedrag van
ƒ 250.000,— zijnde de opbrengst van het huidige gemeentehuis. De jaarlijkse bud-

gettaire last, voortvloeiende uit de ten laste van de gemeente Vorden blijvende ka-
pitaalsinvestering worden begroot op ƒ 76.600,—
B&W hebben een vergelijking gemaakt tussen de oorspronkelijke begroting van 1

januari 1975 en de thans definitieve bekende c.q. geraamde bedragen van de kos-
ten van de restauratie en verbouw. Gespecificeerd ziet deze begroting er als volgt
uit:

begroting 1-1-75

Kasteel ƒ 1.944.503,-
Koetshuis ƒ 490.497,-

Bodewoning . ƒ 225.795,-
Boerderij kasko ƒ 119.248,-

Rekening houdend met de begroting resp.
aanneemsom van diverse andere werkzaam-
heden zoals bijvoorbeeld gas, elektriciteit,
bestrating, gracht, bruggen etc. betekent
dit dat de oorspronkelijke begroting van l
januari 1975 met toevoeging van prijs- en
loonstijgingen alsmede een toevoeging van
ƒ 100.000,— voor het gemeentelijk centrum
voor civiele verdediging was geraamd op
ƒ 4.501.089,—.
De kosten zijn thans geraamd op een be-
drag van ƒ 5.147.089,— zodat de oorspron-
kelijke begroting met een bedrag van
ƒ 646.000,— is overschreden.
Ten aanzien van het bedrag van de over-
schrijding merken B&W van Vorden op dat
de meerderheid van de raad voorstander
bleek te zijn van het aanbrengen van een
lift teneinde het kasteel ook goed toegan-
kelijk te maken voor minder valide mede-
mensen. Meerdere kosten ƒ 70.000,—.

aanneemsom

ƒ 2.284.315,-

ƒ 419.469,-
ƒ 314.577,-
ƒ 178.403,-

meer of minder
t.o.v. 1-1-75

+ ƒ 339.812,-
- ƒ 71.028,-
+ ƒ 88.782,-
+ ƒ 59.155,-

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg,
die een belangrijk deel van de restauratie
voor haar rekening neemt, heeft er bij het
kollege op aangedrongen de dam aan de
zuidzijde te vervangen door een boogbrug.
Dit niet alleen om monumentale redenen
doch ook om het mogelijk te maken dat het
water van de gracht zou kunnen doorstro-
men. De kosten ad ƒ 104.000,— zijn in bo-
venstaande overschrijding begrepen. B&W
achten deze vervanging gewenst en ver-
wachten dat de raad (die zich op woensdag
15 juni over het kasteelprojekt zal buigen)
deze mening deelt.
De overschrijding van de begroting wordt
ook mede verzoorzaakt door de thans ge-
raamde kosten van bestratingen etc. van
toegangswegen, parkeergelegenheden en
parkaanleg. Door de naderhand geopperde
plannen en wensen uit de raad en door de
stichting „het Geldersen Landschap" wijken

de hiervoor geraamde kosten af met een
bedrag van rond 200.000 gulden. B&W ho-
pen dit werk echter in het kader van de
zgn. E-regeling te kunnen laten uitvoeren.
Verder is een post van ƒ 139.240,— opgeno-
men voor risikoverrekening terwijl in de
aanneemsom van het kasteel een bedrag
van ƒ 250.000,— aan stelposten is begrepen.
Naar het zich laat aanzien zullen deze bei-
de posten zeker niet ten volle behoeven te
worden gebruikt aldus B&W.
In de begroting is uitgegaan, wat de afvoer
van niet-regenwater betreft, van een stel-
sel van septictanks en zinkputten. Een stel-
sel dat voor dit kompleks door het archi-
tektenburo Heineman als voldoende wordt
beschouwd mede gelet op het gebruik van
de gebouwen en de hogere kosten van een
persleiding plm. ƒ 75.000,—.

De brug over de Vordense beek behoeft
dringend te worden gerestaureerd. De res-
tauratiekosten bedragen ongeveer een be-
drag van ƒ 53.000,—. Over beide voorzie-
ningen willen B&W in de raadsvergadering
van 15 juni de mening van de raad ver-
nemen.

Op grond van subsidietoezegingen en gelet
op hetgeen reeds door de raad beschikbaar
is gesteld, dient in de vergadering van 15
juni in totaal ƒ 4.595.290,— beschikbaar te
worden gesteld. Met het oog op de geraam-
de kosten van ƒ 5.147.090,— resteert een
bedrag van ƒ 551.800,—.

De aanleg van de paden, park en parkeer-
plaats (geraamde kosten ƒ 280.000,—) zijn
door B&W voorgedragen voor uitvoering in
het kader van de zgn. E-regeling (arbeids-
intensieve objekten in het kader van de
aanvullende werkgelegenheid) en opgeno-
men in de werkregisters van genoemde
dienst. Voor het nog resterende gedeelte
ad ƒ 271.800,— van het totale werk, ver-
wachten B&W eveneens nog subsidie te
zullen ontvangen.

Raad Vorden zal prioriteitenlijst
in behandeling nemen
De bespreking van de prioriteitenlijst is onlangs door de raad aangehouden totdat
meer bekend zou zijn over subsidies voor de derde fase van het kasteelprojekt.
Aangezien de bedoelde informatie inmiddels beschikbaar is, zal in de raadsverga-
dering van woensdag 15 juni de prioriteitenlijst in behandeling worden genomen.

Kapitaalsuitgaven waartoe inmiddels ge-
heel of gedeeltelijk door de raad is besloten
zijn verkoop van grond in plan Brinkerhof
(voor de bouw van 16 eensgezinswoningen
en 13 bejaardenwoningen); het bouwrijp
maken van deze gronden; uitbreiding van
de school voor algemeen vormend biolo-
gisch onderwijs; verbouw gymnastiekzaal
tot brandweergarage en onderkomen voor
de tennisvereniging; verbetering wegdek
gedeelte Burgemeester Galléestraat en Al-
menseweg; revisie vrachtauto; vervanging
van de trekker met laadschop en aanschaf
van een zwaardere trekker met toebehoren;
voorzieningen voor melden van branden;
rouwcentrum te bouwen door de Monuta
Stichting; dorpscentrum te bouwen door de
Stichting Dorpscentrum; restauratie en
verbouw kasteel Vorden met bijgebouwen.
De geschatte meerdere kapitaalslast be-
draagt ƒ 191.600,—.
De kapitaalslasten waartoe in 1977 vol-
gens B&W in elk geval moet worden be-
sloten zijn de verdere afwerking komplan
en herziening plan buitengebied; rekon-
struktie Molenweg; verbetering schuilgele-
genheid bij de begraafplaats; renovatie van
het zwembad Ie fase.
De raad zal zich voorts buigen over de ka-
pitaalsuitgaven waarvoor een nader onder-
zoek ten aanzien van noodzaak, urgentie,
mogelijkheden en kosten gewenst is
Het betreft hier de verbetering uitrusting
ongevallenhulp; verbetering Kerkstraat,
kerkplein en marktplein etc.; sportvoorzie-
ningen zoals rekonstruktie zwembad 2e fa-
se, verbetering veldsportakkommodatie;
manege en de verbeteringen van de Delden-
sebroekweg, Enk weg; wegen in het kader
van de ruilverkaveling; ketel c.v. dorps-
school. Verder nog de verbetering van de

Oude Zutphenseweg en Schuttestraat
DACW-subsidie is toegezegd.
De gemeentebegroting voor 1977
een voordelig saldo van ƒ 443.000,-
bedrag is beschikbaar voor de opvang van
lasten voortvloeiende uit nieuwe investerin-
gen, waarvan het reeds in de aanhef^
noemde bedrag van ƒ 191.600 is b<

Tentoonstelling
De tentoonstelling die de werkgroep Leef-
baarheid Vorden in de galerie van de bi-
bliotheek organiseert, kan nog worden be-
keken tot 17 juni.
De openingstijden zijn dezelfde als die van
de bibliotheek. De expositie geeft een beeld
van onder andere landschappelijk vervelen-
de situaties (afval etc.); in deplorabele
toestand verkerende strokappen. Tevens
kan men kennis maken met in de natuur
voorkomende kruiden.

Bejaarden gaan
dagje op stap
Ongeveer 80 bejaarden van de bejaarden-
kring Vorden/Kranenburg hebben hun jaar-
lijkse uitstapje gemaakt. Het eerste deel
van de reis ging naar Giethoorn waar het
gezelschap in twee boten een rondvaart
maakte, waarvan zeer werd genoten
Op de terugweg werd een bezoek gebracht
aan Staphorst waar de Staphorster kledij
werd bekeken. De inwendige mens werd
versterkt bij hotel Stegeman te Laren waar
een uitstekende koffiemaaltijd was bereid.

Volleybalavond
CJV
Vrijdagavond 27 mei hebben de leden van
de Wildenborchse Jeugdvereniging en de
Tienergroep van de plaatselijke CJV een
gezellige Volleybalavond gehad.
Beide verenigingen kwamen met 2 teams
uit. De spanning steeg al gauw ten top om-
dat de teams even sterk bleken te zijn.
Nadat elk van hen driemaal gespeeld had
(die allen eindigden in een gelijkspel) was
de stand Wildenborch I 74 punten; Wilden-
borch II 74 punten; Tienergroep I 77 pun-
ten; Tienergroep II 63 punten. Het team
van Wildenborch I kwam uiteindelijk als
winnaar uit de bus.
De leden van de klubs zouden graag zien
dat zo'n avond herhaald werd.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

Meer dan 4 miljoen gulden
subsidie naar Vorden gesleept
De voltooiing van het grootste projekt waarvoor de gemeente Vorde» zich ooit
geplaatst heeft gezien, nadert zyn einde. Dat wil zeggen dat in oktober aan-
staande begonnen kan worden met de overhuizing van het gemeentelijk appa-
raat naar het nieuwe gemeentehuis: kasteel Vorden.
Voor burgemeester Mr. M. Vunderink en zijn medewerkers uiteindelijk een triom-
fsnteUjke voltooiing. Een paar jaar van keihard werken en trekken aan de sub-
sidietouwtjes zijn beloond.
Verschillende Vordenaren stonden nogal sceptisch tegenover het kasteelprojekt
dat een miljoenenobcessie dreigde te worden. Om ca vijf miljoen gulden te inves-
teren is dan ook geen kleinigheid. Dat hier en daar de wenkbrauwen gefronsd
werden, was niet zo verwonderlyk. Ondanks kritische geluiden aan het gemeen-
tebestuur gericht, bleef burgemeester Vunderink het volste vertrouwen hebben
dat de gemeente Vorden aanzienlijke subsidiebedragen zou mogen inkasseren.
Het is zonder meer zijn verdienste dat dit allemaal is gelukt.
De cijfers liggen nu op tafel. Voor de gemeente Vorden is uiteindelijk een bedrag
gemoeid van ruim 1,1 miljoen. Gezien de totale kosten van ruim vyf miljoen,
achteraf een verantwoorde investering want niet alleen krijgt Vorden een fraai
gemeentehuis maar bovendien kan het huidige gemeentehuis dienst gaan doen
als dorpscentrum. Want welk een ellende heeft men in Vorden niet gehad om
een geschikte plek te vinden voor het bouwen van een dorpscentrum.
Het grootste pluspunt inzake het kasteelprojekt is de jaarlijkse budgettaire
last voor de gemeente. Berekeningen etc. van „dat kan wel tonnen kosten" zyn
naar het ry"k der fabelen verwezen. Werd in 1975 bij de eerste begroting gespro-
ken over een bedrag van ƒ 85.000,— nu blijkt dit zelfs mee te vallen en zal er
jaarlijks ca ƒ 77.000,— moeten worden uitgetrokken. Vorden kan opgelucht
adem halen.

HERVORMDE VROUWEN DIENST
(HVD) IN VORDEN?

De kerkeraad van de Hervormde Kerk te
Vorden wil graag komen tot het vormen
van een plaatselijke afdeling van de lande-
lijke Hervormde Vrouwen Dienst, de HVD.
Zo blijkt uit een bericht in het Kerkblad
voor de maand juni en ook uit de kanselaf-
kondiging op zondag jl.
In vele gemeenten is er een HVD. De leden
zijn aktief in „allerlei voorkomende werk-
zaamheden" in en buiten de kerk: bezoe-
ken van bejaarden en eenzamen, kraambe-
zoek doen, koffie na de kerkdiensten ver-
zorgen enz. enz. Het aanpakken van aller-
lei kerkewerk.
Een eerste informerende en oriënterende
bijeenkomst zal deze week donderdag 9
juni gehouden worden in „de Voorde". De
kerkeraad hoopt dat er vanuit de gemeente
een goede belangstelling zal zijn. Velen wil-
len immers best eens wat voor een ander
doen. De HVD wil dat nu bundelen en ook
stimuleren

KERKEDAG IN VORDEN:
ZONDAG II SEPTEMBER

Een kerkedagkommissie vanuit de Her-
vormde gemeente te Vorden is, dit jaar on-
der voorzitterschap van ds. J. Veenendaal,
al enige tijd bezig met het organiseren en
voorbereiden van een kerkedag, die gehou-
den zal worden op zondag 11 september.
Het is de bedoeling dat het een buitendag
wordt en wel in de fraaie omgeving van
kasteel Vorden. De toestemming is daar
reeds voor ontvangen.
Ds. F. N. M. Nijssen, direkteur van het
landelijk vormingscentrum „Kerk en We-
reld" te Driebergen, heeft toegezegd het
thema in te leiden. „Met de middelen die
we hebben . . ., gemeente zijn vandaag".
De chr. muziekvereniging Sursum Corda
hoopt de samenzang te begeleiden. Er is ook
een jeugdprogramma. Er komt ook een
jeugdzanggroep en combo.
Mocht op genoemde zondag 11 september
het weer niet geschikt zijn om buiten te
zitten dan is er uiteraard een goed „regen-
programma" voorbereid Stellig zal deze
bijzondere kerkedag velen aantrekken. De-
ze dag wil ook een start zijn voor het dan
volgende „winterwerk". Via stands wordt
dat aan de bezoekers (sters) getoond.
Het leek ons goed dit bericht vroegtijdig
door te geven.

Bi'j ons in d'n Achterhoek ...
De raodslojen van onze gemeente meugt volgende wekke dinsdag wel vrog nao
bedde gaon. Dan heb ze teminsten woensdagaovund, at zee gemeenteraodsvega-
dering hebt, de slaop goed uut. Want ik vinne dat zee dat wed neudug hebt.
A'k mien zo bekieke wat ut kasteel allemaole kost (en de krante zal ut nog wel
ens neet zo uutgebreid geven as ut prea-advies) zo'j d'r duuzelug van wodden.
Maor a'j 't us röstug deurleast volt ut nog wel met en mo'w allene maor zeggen
dat zee un mooi betjen subsidie veur onze gemeente in de wach heb eslept. Be-
paolde luu kont dan wel zeggen da'w veur de kosten van ut kasteel o .a. un oaver-
dekt zwembad, sporthal, dorpscentrum en wet ik wat neet meer hadd'n kennen
bouwen, maor dan steet ut nog wel te bezien of wi'j dat geld wel allemaole in
Vorden hadd'n ekregen. Op ut ministerie zölt de afdelingen kuituur en rekreatie
/kasteel tegenoaver zwembad) wel zo eur eigen, aparte, posjes geld hemmen
weg te geven. At de gemeente subsidie krig veur ut kasteel beteikent dat nog
neet dat ze veur un zwembad nooit wat kriegt. Umgekeerd, azze wi'j ut kasteel
neet hadd'n vebouwd zol dat ok nog neet willen zeggen da'w noe un oaverdekt
zwembad hadd'n. De zaken ligt noe eenmaol zo, dat ut geme»>iitrbcs(uur maor
mot zorgen dat ze an de eerste memme likt, anders griept ze d'r noast. Vedeild
wod de pot toch wel. Daorumme is ut mooi da'w ons posjen met heb ekregen.
Un paar opmerkingen bunt messchien bi'j al die cyfers toch wel neudug. Ut
bedrag dat veur de inrichting is uutetrokken liekt nogal an de hoge kante, um
neet te zeggen hadstikke volle. Veural a'w daor bi'j in anmerking nemt dat ut
neet allemaole olde pröttel is wat t'r noe in 't gemeentehuus steet en nog met-
enommen kan wodd'n. At ze dat allemaole wegdoet,, meugt ze ut röstug bi'j
mien veur de deure kruu'n. Maor jao, wat wi'j, i'j kont ok neet van meneer Vun-
derink velangen dat e op un barkruk geet zitt'n börgemeisteren. Dat mot ech
wel un stoel, of better ezeg „zetel" wean die bi'j 't geheel is anepast. En dan
bunt t'r altied zat te vinn'n die't dat wel veur un zach priesken kont leveren.
At de gemeenschap ut betaald, mag ut röstug iets meer kosten. Want die wilt
in d'n harfs ok wel graag op jach met de anderen.
Daor kö'j ok wel an zien dat de tiejen bunt veranderd. Vrogger mos ut gewone
volk zich te bastend warken um zo'n kasteel te bouwen en ging de kasteelheer
op jach, noe geet ut „gewone volk" (annemmer en asjetekt op jach en kan de
kasteelheer (leas börgemeister) zich suf prakkezeern hoe hee de endjes an
mekare mot knuppen.

Maor dat alles nemt neet weg da'w 't nog neet zo slech etroffen hebt met onze
börgemeister bi'j ons in d'n Achterhook. H. Leestman

Nationaal pony-
concours
te Hengelo G.
Zondag 19 juni a.s zal op het terrein aan
de Zelhemseweg/Berkenlaan een groot na-
tionaal ponyconcours worden gehouden,
waar liefst 20 verenigingen aan deelnemen
met in totaal 220 ruiters, een geweldig aan-
tal waar de organisatie de handen vol aan
zal hebben. Het zal daarom al een vroeg
beginnen worden met dit concours van de
Pony Club Hengelo welke aanvangt met de
dressurproeven voor de 8 en 4-tallen ge-
vj^gd door de individuele dressuur. Het

igprogramma begint met het over-
igen in de A en B klasse waarna bur-

^eester Jhr. Mr. L. P. Quarles van Uf-
de officiële opening zal verrichten.

Het programma ziet er spektakulair uit.
,t de prijsuitreiking is geweest voor de

[gorie A, B en C zal een optreden van
rele Rijders uit Bemmel volgen, waarna
onderdeel volgt dat steeds aller belang-

stelling heeft, nl. de bestgaande rijpony.
Daarna volgt het overspringen in de klas-
se D waarna de parade wordt gehouden
met de sluiting van het concours.
Pony Club Hengelo kan zich buitengewoon

gelukkig prijzen te kunnen beschikken over
een concoursterrein dat uniek genoemd kan
worden. Dit terrein is onlangs door de ge-
meente Hengelo beschikbaar gesteld voor
de ruitersport waardoor ook PCH haar gro-
te concours kan organiseren.

Kollekte
De gezamenlijke modeshow van de firma's
Dijkerman, Lammers Zutphenseweg, Op-
laat, Schoolderman, Siemerink en Wullink
heeft ƒ 1000,— opgebracht voor het Holy
Spirit Hospital in Bombay. Dit is een leuk
resultaat voor een erg goed doel.

Op het concours hippique te Eibergen wa-
ren de Vordense ponyruiters weer sukses-
vol.
In de verschillende dressuurringen werden
Rob Havenaar met Bruno; Janet Klein Ha-
neveld met Polaris en Wim Lenselink met
Sulvius alle drie 5e.
Janet Klein Haneveld met Polaris werd 2e
in het L-springen kategeorie B; Wim Len-
selink met Sulvius werd 5e in het L-sprin-
gen kategorie £. Het viertal van De Graaf-
schap werd 5e.

Werktuigenverenigingen Ruurlo en
omstreken en Medo gaan fuseren
De coöperatieve werktuigenvereniging „Ruurlo en Omstreken" en de coöperatieve

werktuigenvereniging „Medo" te Medler-V orden hebben besloten om tot een alge-
hele fusie over te gaan. Beide verenigingen werken al sinds 1 januari 1971 samen,
maar om de zaak organisatorisch, administratief en fiscaal te vereenvoudigen is
besloten ook juridisch - met ingang van 1 januari 1977 jl. - te fuseren.

Hiertoe werd besloten op een gezamenlijke
ledenvergadering van de beide verenigin-
gen die in zaal Eykelkamp te Medler werd
gehouden onder voorzitterschap van de
heer E. Gotink. Beide besturen waren hier-
bij tevens aanwezig evenals de heer W.
Riethorst van de Stichting Boekhoudbu-
reau en Accountantsdienst PLEC.
Op voorstel van de CWV Medo werd beslo-
ten om met terugwerkende kracht vanaf
l januari 1977 de vereniging op te heffen
en alle bezittingen en schulden van de CWV
Medo volgens balanswaarde over te dra-
gen aan de CWV Ruurlo en Omstreken.
Eveneens verklaarden alle leden en bestu-
ren zich akkoord met het voorstel van de
CWV Ruurlo en Omstreken alle bezittingen
en schulden van de CWV Medo volgens ba-
lans l januari 1977 over te nemen zodat
zonder betaling tot fusie kon worden ge-
komen. Het bestuur van Ruurlo en Omstre-
ken zal worden uitgebreid met het bestuur
van de Medo.
Gezamenlijk telt de nieuwe vereniging nu
een kleine 100 leden. De voorzitter schetste
1976 in zijn overzicht als een wisselvallig
jaar, waarin de eerste helft „ons bijna de
das om deed door de droogte, maar het
tweede halfjaar de schade ruimschoots
goed maakte". Vooral de werkzaamheden
als het lossen van grassen uit de polder en
het zgn. „pompspuiten voor regeninstalla-
ties" had voor de vereniging flink wat „zo-
den aan de dijk" gezet.
Door de heer W. Riethorst volgde hierna
de behandeling van balans en resultatenre-
keningen van de Medo en Ruurlo en Om-
streken. De Medo „boerde" goed en had per
31 december 1976 een overschot van
ƒ 17.713,57; Ruurlo draaide in 1976 even-
eens uitstekend en boekte een resultaat van
ƒ 28.227,57, gezamenlijk een batig saldo
van ƒ 45.941,14. Dit was voornamelijk te
danken aan een goed in de hand houden
van de kosten. Belangrijk aandeel in de
winst had ook de stijging van de werkzaam-
heden als graslossen en de diverse loon-
werkzaamheden. Men verwacht in 1977
eveneens een toename van de maaiwerk-
zaamheden, spuiten en bemesting.

De Medo sloot met een eindtotaal van de
balans ad. ƒ 231.919,19; Ruurlo en Omstre-
ken ƒ 372.783,28 (per 31 december 1976).
Binnen een maand zal de Medo een tweede
algemene ledenvergadering uitschrijven,
omdat statutair niet het vereiste aantal le-
den aanwezig was. Ongeacht het dan aan-
wezige ledental kan tot fusie worden be-
slist. In de aangepaste statuten zal als nieu-
we nwe naam worden vermeldt Medo-
Ruurlo.

F. BOUWMEESTER NAM AFSCHEID
VAN DE MEDO

Tijdens deze gekombineerde ledenvergade-
ring heeft de administrateur van de Medo,
de heer F. H. Bouwmeester afscheid geno-
men. Door de fusie van beide verenigingen
was zijn taak eigenlijk overbodig, maar te-
vens was de heer Bouwmeester als velen
„pensioengerechtigd" en zag hij dit als een
juist moment om ,,op te stappen".
Medo-voorzitter E. Gotink memoreerde hoe
„Frederik" zoals hij algemeen bekend is,
vanaf de oprichting van de vereniging 27
jaar geleden, bestuurslid was Men kwam
toen bij H. Knoef bij elkaar. Antoon Waar-
Ie werd voorzitter. Men had aanvankelijk
21 leden, maar groeide weldra uit tot 85
leden. De vereniging telde zijn leden tot
halfweg Hengelo, Vorden, Ruurlo en Bar-
chem. De machinisten kregen toen l gulden
per werkuur en „12 stuiver voor de klun-
geluren". Nu de Medo ter ziele is, aldus de
voorzitter, nemen we ook afscheid van
„Frederik". Hij waardeerde zijn grote werk-
kracht. Dank zij zijn ervaring en ijver had
hij alles steeds voor elkaar. Niemand had
klachten. Daarvoor zijn we u zeer erken-
telijk, aldus de heer Gotink.
Namens beide verenigingen werd hem dank
gebracht en een tuinstoel aangeboden.
De heer Bouwmeester haalde nog oude her-
inneringen op over vroeger en dankte be-
stuur en leden voor de steeds prettige sa-
menwerking en de waarderende woorden
en het kado. ,,Ik heb het werk steeds met
veel plezier gedaan."



Jagermeister
van 14,95 voor

Citroen brandewijn
FLORIJN van 995 voor

COEBERGH BESSENJENEVER
liter van 12,75 voor

MISPELBLOM BRANDEWIJN
van 14,70 voor

HARTEVELT JONGE JENEVER
MET GRATIS SPEL KAARTEN

BITTER ROSSI (MET GRATIS GLAS)
grote fles van 13,95 voor

Uit onze gebakskoeling:

ADVOKAATSTER
nu

APPELVLA
nu

BLOEMEN - PLANTEN:

KAAPS VIOOLTJE
nu slechts

DUIZENDSCHONEN
grote bos

Grolsch Bier
krat van 20 pullen voor

Uit onze melkkoeling:

MAGERE YOGHURT
liter van 115 voor

HOPJESVLA
1/2 liter van 100 voor

VANILLEVLA
liter van 155 voor

Albers vorden

Langs deze weg willen wij
graag allen hartelijk danken
voor de enorme belangstel-
ling die wij ter gelegenheid
van ons huwelijk mochten
ondervinden.
Onze trouwdag werd mede
daardoor een onvergetelijke
dag voor ons.

Gerry en Richard
Lameijn-Eijerkamp

Leiden, juni 1977
Kromstevenwerf 36

Voor de vele blijken van be-
langstelling, bloemen, ka-
doos en kaarten, ontvangen
bij ons 25-jarig huwelijks-
feest, danken wij u allen
hartelijk.

H. J. Zweverink
G. A. Zweverink-

Maalderink
Hengelo (Gld.), juni 1977
Heideweversweg 4

Voor de vele blijken van be-
langstelling, bloemen, ka-
doos en kaarten, ontvangen
bij ons 40-jarig huwelijks-
feest, danken wij u allen
hartelijk.

G. Hellewegen
H. J. Hellewegen-

Nengerman
Vorden, juni 1977
Het Hoge 12

Gevraagd: zelfstandige
huishoudelijke hulp voor l
of 2 halve dagen per week,
meerdere hulp aanwezig.
Mevr. Wolters, Vosterweg l
Linde/Vorden, telefoon
05752-6886

Te koop: z.g.a.n. meisjes-
fiets 7-11 jaar; z.g.a.n. ga-
zonmaaier. Burg. Gallée-
straat 21, Vorden, tel. 1443

DROGISTERIJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij

DROGISTERIJ

J. W. TEN KATE
Sutphenseweg 2, Vorden

Unieke 1-dag-service

oo

hooi en stro, uit
leverbaar.

H. Eggink, Emmel-
Onderduiker»weg
'OP tel. 05270-2701
tel. 05618-444 of
-214

LOS VERKOOP:
Telegraaf
Alg. Dagblad
Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

DE WITTE SMID
Landbouwwerktuigen
Beregeningsinstallaties
Speciale prijzen voor:
CYCLOMAAIERS
WEIDE SLEPEN
HEFBAKKEN
Tussen Lochem en Zutphen

DROGISTERIJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

Natriumarme
dieetprodukten

Kunstgebittenreparatle

Drogisterij

TEN KATE
Suitphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

PROFIJT
AANBIEDING

Kleine, hoge, lange,
ruime

BLOEM-
BAKKEN

voor in de tuin.

Tegen de allerlaagste
prijs. Dat moet u

komen zien

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

VOOR PRETTY-MARKT:
hebt u spulletjes voor ons?
Geeft niet wat het is! U doet
er de zwemklub een plezier
mee. Bel 2523 en het wordt
elke Ie zaterdag van de
maand gehaald

Op 31 mei 1976 herdachten wij met onze kinderen
onze 25-jarige echtvereniging.

U. FARDIJS
en
A. G. PARDIJS-WUESTENENK

Wegens familie-omstandigheden hebben wij de
feestelijkheden uitgesteld en hopen dit nu te vie-
ren op zaterdag 11 juni a.s.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal Smit,

Dorpsstraat 10 te Vorden.
Vorden, juni 1977
Strodijk 10

Onze hartelijke dank, ook mede namens onze kin-
deren, voor uw belangstelling bij ons zilveren
huwelijksfeest ondervonden.

Alle kadoos, bloemen en persoonlijke attenties
zullen een prettige herinnering blijven aan deze
voor ons zo onvergetelijke dag.

T. G. HEUVELINK
G. H. HEUVELINK-BEUMER

Wichmond, juni 1977

Dames
blouses

f7,50
teHfielefl mode

/chodÉlermcin

BROOD
een maal apart

BAKKERIJ

A

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752.1384

WEEKEND-
AANBIEDING

Badstof sokken
div. modekleuren 4 paar

f 10,-
Uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1£I4

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1334

££ ĵfe::::&*

Iiari-
Safari-pak in army-green of kaki.
H 39,-

VORDEN - TEL (05752) 1381

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

RNWIELFABRIEK EMPO
H. B. EMSBROEK B. V.
VORDEN

Wij zoeken voor
spoedige indiensttreding:

rijwielmonteurs

wielenmonteurs
en

rijwielbiezers
of personen die hiervoor opgeleid
wensen te worden.

Sollicitaties, zowel scnrttflteigk als
mondeling kunt u richten aan: Af d.
Personeelszaken, Enkweg 17 te Vor-
den. Telefoon 05752-1241.

EMPO



DISCOUNT CENTRUM-RUURLO
Wij stellen voor: WEG MET UW OUDE MATRASSEN ..... l
Wij kochten een partij S.G. 30 ca 13 cm dik voor de volgende
prijzen:

80 x 190

90x 190

90x200

106,=
•MC
10.=

126,=

130 x 190

140 x 190

140 x 200

zolang de voorraad strekt

1QR -IVVl —7

DORPSSTRAAT 29 05735-1361

ERRES
KLEUREN TV

\n prs vef/
ERRES RS 26565 K14

Grootbeeld kleurentelevisie in
noten uitvoering. 66 cm/1100

in-line beeldbuis. 12 Tiptoetsen.
Aansluitingen voor extra luid-
spreker, hoofdtelefoon
enVCR/VLP.

In onze

Solar
lycra bikini's
zet u de bloemetjes
smaakvol buiten.

Leuke bloem- en super-
modieuze jeansdessins

Uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752-1514

GEMS WINKI

Wi'j wilt efkes bi'jkommen van een heel jaor
fietsenmaken. -
Daorumme nemme wi'j^k 11 juni de busse um
met vekansie te gaone. ^^
Maondag 27 juni hoppe wi'j weer veur oe
klaor te staone.
Tot kiek dan maor!

JAN BARltffc DE FIETSEMAKER

Wij zijn dus wegens vafKmtie

GESLOTEN
van 11 tot en met 25 juni

Tweewielerspecialist G. J. BARINK
Nieuwstad 26 - Vorden - Telefoon 1274

i

Voor uw

vloerbedekking
en meubelen
naar . . .

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Wegens vakantie

GESLOTEN
van zaterdag 11 juni tot en met
maandag 27 juni

SCHOENMAKER A. L VISSER
Hertog Karel van Gelreweg 4

Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te koop :
TOYOTA Corolla 30 hardtop coupé ... 1976
CITROEN 2CV4 2 stuks 1971
CITROEN Dyane 6 1973
DATSUN 120 Y 1974
PEUGEOT 404 diesel 1970
RENAULT 6 1970
VAUXHALL VIVA 1975
CITROEN 2 CV 6 bestel 1973
DAF 66 coupé 1972
FORD ESCORT 1970
TOYOTA Corolla 1200 coupé ... 1974 1975
CITROEN 2CV6 1976
FIAT 125 Speciaal 1971
Speciale aanbieding: BEDFORD VRACHT-
AUTO met ooen laadbak 4,25 ton laadverm.
Zolang de voorraad strekt nog

40% KORTING
op alle SHELL BANDEN
Gratis montage en balanceren

BENNIE WENTING
OFF. TOYOTAJ>BALER
Spalstraat 28-30, Hengelo, tea. 00753-1256

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

VAKANTIE HERENSALON
van 13 tot en met 21 juni.

BEERNING
DAMES- EN HERENKAPPER

Staat uw huis al niet
foto in het landelijk
magazine van
Elsevier
„WOONGAARD" ?

Dat is mogelijk via
elk bij het Makelaars
Computer Centrum
aangesloten
makelaarskantoor.

Tevens werken wij
met de foto-post.

Hierdoor wordt uw
huis via onze kolle-
ga's en via ons kan-
toor onder de aan-
dacht van een groot
aantal gegadigden
gebracht.

Vraagt gratis ,,Woon-
gaard", huizenlijst
enz.

Makelaars-
kantoor o.g.
W. J. DE WILDE

Jr. B.l
Rijksstraatweg 134,, ̂
Warnsveld tel. 05750-
16627, lid NBM/MC

Meisje, 16 jaar, zoekt werk
voor hele of halve dagen.
H. K. van Gelreweg 11 te
Vorden

Te koop: nest zwarte poe-
dels. Molenweg 6, Vorden

A.s. echtpaar, zeer binnen-
kort een eigen woning,
zoekt voor een zeer korte
periode zit/slaapkamer.
N. H. A. van Goethem, tele-
foon 05752-1519

Te koop: parelhoendereie-
ren ƒ 0,20 per stuk; nog en-
kele vachten van heidescha-
pen. Mevr. Keune-Oonk,
Nijverheidsweg 4, Vorden

Gevraagd: hulp in de huis-
houding, twee ochtenden p.
week. Tel. 05752-2031

Te koop: Renault 6 1970
t.e.a.b. Het Kerspel 18 Vor-
den

Te koop: hooigras 0,5 ha.
Briefjes inleveren vrijdag
10 juni om 8 uur.
Joh. Weenk, Van Lennep-
weg 1( Vorden

Te koop: nieuwe eethoek
met biezen zit en rugleuning
Te bezichtigen tussen 5 en
7 uur De Bongerd 7 Vorden

Te koop: Yamaha b.j. 1975.
Sietsma, Dorpsstraat l, na
8 uur

Onderwijzeres zoekt kamers
met kookgelegenheid of ge-
deelte van een woning in
Vorden. N. Tebeest, Dinx-
perlo, tel. 08355-1038

DENIM
in wit, blauw, legergroen. Diverse kwaliteiten, 150 br.

per meter vanaf

KATOEN
HONDERDEN FRISSE DESSINS

ook om te kombineren, 90 breed, per meter vanaf

TREVIRA
ideaal als vakantie jurk (wassen-ophangen-aantrekken)

vele prachtige dessins. 150 breed, per meter vanaf

8.50
4.90
9.90

RUURLO
Telefoon
1348

GO R T's Spoor-
straat

46

Hengelo <gid.>
tel.05753-1461

Dansen
12 juni

Jack pot

Hoog-zomeraanbiedingen
bij

modecentrum Teunissen
RUURLO

Damesafdeling
JAPONNEN
zonder mouw vanaf 35,00
JEUGDIGE JAPONNEN
vanaf 30,00
KLASSIEKE JAPONNEN
tot maat 52 vanaf 40,00
REGENMANTELS
vanaf 69,50
ROKKEN
ook bedrukt vanaf 29,50
PANTALONS
vanaf 10,00

Herenafdeling
HEREN ZOMERKOLBERTS
vanaf 35,00
ZOMERPANTALONS
vanaf 37,50
VRIJETIJDSKOSTUUMS
vanaf 85,00
NYLON JACKETS
vanaf 29,50

RUURLO
VRIJDAGS KOOP A VOND

H.C.IDe H.C.I.
maakt van schaduw

Telefoon 05753-21

Hummeloseweg 45

•Zonneschermen
•Jalouzieën

•Lamellen gordijnen Eigen servicedienst
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39e jaargang nr. 15 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Willem Peer exposeert in Vorden

Willem Peer vervaardigde schilderijen ver-
kocht.
Wanneer de expositie van de heer Van La-
ren is afgelopen heeft de heer Schipper
plannen om iets te brengen betrekking heb-
bende op het diep/.eeduiken.

Wfflnw
VOETBAL/TOERNOOIEN SV K A TT I
Voor de organisatoren van dit driedaagse
toernooi staan drukke dagen te wachten.
Nu de voorbereidingen voor dit toernooi
zijn egsloten is het wachten alleen nog op
de toernooidagen: 18 juni 2e klas afdeling
/a te rdag ; 19 juni afdeling veteranen; 25
j u n i :ïe klas afdel ing zaterdag.

De organisatoren zijn zeer verrast door de
aanbieding van een drietal fair play-cups
welke zijn aangeboden door het veteranen-
lid B. Eykelkamp, de firma Oldenkamp en
café De Boggelaar. Dat deze bekers van
groter formaat zijn dan do prijzenbekers
duidt al op het karakter waarin deze toer-
nooidagen hopenlijk zullen verlopen.
Voor het hele toernooi zijn de scheidsrech-
ters een onmisbaar element. Vele p laa t se -
l i jke en buur t scheidsrechters hebben hun
medewerking toegezegd. Ook de EU CO zal
aanwezig zijn zodat eventuele blessures
v a k k u n d i g kunnen worden behandeld
Kr zijn vele verenigingen die hebben gerea-
geerd op de oproep om aan het R a t t i - t o e r -
nooi deel te nemen. Doordat er slechts twee
spee lve lden b e s c h i k b a a r zijn. konden s lechts
zestien teams voor de zaterdag en 12 t eams
voor de veteranen worden ingeschreven.
Zaterdag 18 j un i 2e klas GVU afde l ing za-
terdag: SSSE 2 en 3; Groen Wit 3 en 4 ;
Hel ios l en 2; SKVW 3 en 4; Wilhelmina
SSS '.}; EGVV 1; DZC 68 4; DZSV 3; El-
speet 4; AZSV 4 en Ratti l en 2.

Zondag 19 juni veteranen: Warnsveldse
Boys; Ruurlo; Angerlo Vooruit; Klein
Dochteren; Grol: Den Dam; SVBV; PAX;
Vorden; Keyenborgse Boys; H&K; Ratti .
Zaterdag 25 juni 3e klas GVB afdeling za-
terdag: Sp Eefde 4; Sp. Ambon 2; EGVV
2; Helios 3; DZSV 4; Apeldoorn 10; SKVW
f. en (5 AZSV 7 en 9 SSSE 4 en 5 Elspeet 5;
Wilp 1; Ratti 3 en 4.

Waterpolo
Het eerste he ren /even ta l van Vorden heeft
niet kunnen verhinderen dat Zignea uit Em-
meloord de kampioensv lag kon hijsen. Het
verloor kansloos met 7 l .
In de eerste per iode was het een gelijkop-
gaande s t r i jd waarb i j Zignea beter nie t . <le
kansen wist om te springen en seoorde dan
ook t w e e m a a l , evenals in de tweede perio-
de 4—0. In de derde periode seoorde de
t h u i s k l u b opnieuw waarna Arjan Menge-
r ink de eer redde 5—1. In de slotfase van
deze periode scoorde Zignea nog tweemaal

Gedurende de maanden juni, juli en augus-
tus wordt er in de Amrobank te Vorden een
expositie gehouden van de amateurschilder
Willem Peer.
Sedert de ingebruikname van het bankge-
bouw biedt direkteur K. Schipper kreatieve
Vordenaren de kans om hun scheppingen
ten toon te stellen. Zo kwam hij er min of
meer toevallig achter dat de heer W. H.
van Laren als hobby het schilderen uitoe-
fent. Aangezien de heer Schipper ook zelf
een liefhebber van de schilderkunst is, bood
hij de heer Van Laren aan zijn schilderijen
in de bank te exposeren.
De kollektie omvat 35 olieverfschilderijen
waarbij de heer Van Laren duidelijk zijn
liefde voor bloemen en planten laat uitko-
men. Opvallend is tevens een kubistisch
schilderij.
De heer Van Laren die tengevolge van

rheuma in zijn bewegingen gchandikapt is,
kan veel aandacht en tijd aan zijn hobby
schenken zoals het verzamelen van postze-
gels, puzzelen etc. „Toch gaat het oplossen
van kruiswoordpuzzels op de duur verve-
len. Ik wilde wel wat anders doen. Drie
jaar geleden ben ik voor de lol beginnen te
schilderen. Het eerste schilderij heb ik ge-
maakt met behulp van fietsenlak Om het
maar goedkoop te houden", zegt Van La-
ren lachend. (Ook dit eerste exemplaar is
op de tentoonstelling te bezichtigen.)
De kinderen van de heer Van Laren raak-
ten enthousiast over de schilderkunst van
hun vader en gaven hem de naam Willem
Peer. Deze naam signeert dan ook al zijn
schilderijen.

Voor de tentoonstelling bestaat nu al f l i nke
belangstelling en zijn reeds enkele

Rozijnenbrood
't Winkeltje

A. G. Schurink, Burg. Gal-
léestr. 22, Vorden, tel. 1877

Te koop: oliehaard met tank
1300 liter; landbouwwagen
met vee-opzet en transpor-
teur S1,.* meter lang.
G. H Jansen, Zutphense-
weg 109, Vorden

Te koop: 2 ha hooi- of kuil-
gras. Huize Medler. Brief-
jes inleveren maandag 13
juni 20.30 uur bij H. Bog-
chelman, Ruurloseweg 121,
gunning voorbehouden

Kwarkpunten
't Winkeltje

A. G. Schurink, Burg. Gul-
léestr. 22, Vorden tel. 1877

DAMES,
wacht niet tot de zon schijnt, haal nu
die

coupon
voor dat zonnejurkje bij

AMMERS
Zutphenseweg - Vorden

voor f 9,95
als de zon er dan is kunt u vanaf het
eerste uur ei- van genieten

bobos
jeans and ja c kets

Speciale
aanbieding
Gewoonweg te gek

Bobos i
Spijkerbroeken
normaal 69,50 nu

f 59,=
9 t.m. 18 juni zolang de voorraad strekt

textiel en mode
/chooldermctA

raadhuisstraat tel 1367 venten

Drukwerk
in offsetT-snirt

sweaters of boekdruk
in 3 verschillende

kleuren met op-

druk, norm. 29,50

nu 19,50
Ellen 22,95

Plat, smalle bandjes,
donkere kleuren: Griekse

stijl m sandalets.
textiel en mode

/chooldermcin

Voor bu folkloristische
kledhg. Exotisch en

zomers.
„In goud en zwart lak"

Drukkerij
Weevers b.v.
Nieuwstad 12
Vorden tel. 1404

8 juni a.s. 20.00 uur in zaal
Bloemendaal

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

VOOR „AFBRAAKPRMZEN" HOEFT U
NIET BIJ ONS TE KOMEN . . .

Dat laten wij aan anderen over.
Betaal liever iets meer en wees 100% verzekerd van een
uitgebreide garantie en service.
Ook gedurende het weekend staan wij zoveel mogelijk voor u
klaar.
Dat kan alleen een speciaalzaak zonder meer garanderen
Velen hebben dit reeds ervaren!
Wij repareren alle apparatuur, ook al is deze niet bij ons
gekocht.
Kom eens vrijblijvend informeren bij:

RADIO-T.Y. SPECIAALZAAK

ITT
SCHAUB-LORENZ

„Oldenkamp"
Stationsweg l, Yorden, tel. 05752-2577 b.g.g. 05730-2825



FOLKLORE EN ZONNIGE

jurken
vindt u bij uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Voor
Zeiljocfcs, Poiiofco's,

Fietscapes,

Regenpakken en -broeken
in de n;odekleuren, water, en wind-
dicht, Ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

Wapen- en Sporthandel

nttdi doehnffmdl

Zutphenseweg Vorden

Sandalet met streepjes dessin,
'n Kleurig accent

in een vrije-tijds-
linnenmode.

Jong, zomers, apart,
makkelijk. En 't kost ook
nog zo weinig.

Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

Stichting Jeugd-
sociëteit „Vorden,"

presenteert pp 18 juni a.s. de achter-
hoekse formatie

„NORMAAL"
IN ZAAL SCHOENAKER
aanvang 20.30 uur, entree ƒ 8,—

Kaarten alleen in de voorverkoop verkrijgbaar bij
sigarenmagazijn Eijerkamp en zaal Schoenaker

Autocross Vorden
op 7 augustus

Opgave plaatselijke rijders maandag
13 juni tussen 19.00 en 21.00 uur bij

J. BERENPAS
Smidsstraat 7 te Vorden

In verband met de vakanties van onze verpleeg-
kundige staf, zouden wij voor de periode 15 juni
31 augustus graag een

aanstellen voor gemiddeld drie dagen
per week.

Zij moet bereid zijn gedurende een
aantal avonden en op bepaalde week-
enden dienst te doen.

Belangstellenden kunnen telefonisch
kontakt opnemen met de heer
R. Ottens, telefoon 1372

VERPLEEGINRICHTING HUIZE

'Het Enzerinck'
VORDEN

u heeft eigen ideeën
over mode?

Dan is er een grote kans dat u bij ons de deur uitstapt met dé regenjas
die u allang wilde hebben. En als u er toch bent, bekijk dan even de
nieuwste trends in vesten, pantalons en overhemden. Goed idee ?

en mode

/chooldermciA

Voor de wandelaars

van de avond vierdaagse:

witte T-shirts
Uw zaak:

WON ING INRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORD^I ZJTPHENSEWEG TEL 05752 1514

SPAREN
VOOR'N

Hl M NK

BUITENLANDS GELD
in Rome en Parijs, maar oolc in Tokio
en New York overal kunt u terecht met
uw reischeques. Beschikt u liever over
kontant buitenlands geld? Ook dat is
mogelijk. Haal uw reis- en eurocheques
uw reisverzekering en al uw vreemde
valuta bij de

NUTSSPAARBANK
EEN BONDSSPAARBANK

Dorpsstraat 15

DAGELIJKSE RENTEBEREKENING

Te koop: alle soorten
KOOL- EN KNOL-
RAAPPLANTEN

D. Klein Geltink, Schutte-
straat l, Vorden

Gevraagd: hulp in de huis-
houding 2 of 3 morgens per
week. Brieven onder nr. 15-
1 buro Contact

Te koop: gashaard Bocal
met thermostaat. Oranje-
laan 24, Warnsveld, na 18
uur

Meisje 16 jaar zoekt va-
kantiewerk voor de maan-
den juni en juli.
Telefoon 05752-6823

Te koop: perceel hooigras.
Briefjes inleveren tot 11
juni 8 uur 's avonds.
J. H. Voskamp, Ruurlose-
weg 94, Vorden

GEVRAAGD:

winkelbediende
wij zoeken hiervoor een

AKTIEVE JONGEMAN
met interesse en ambitie voor de af-
deling ijzerwaren, gereedschappen en
tuinartikelen.

Gebr. Barendsen
Zutphenseweg 15 - Vorden - T«l«foon 1261

l JAAR
SPAREN

PtDORST?

Zoveel mensen,
zoveel wensen, _

zoveel spaarvormëh
Vandaar die

Uw Rabobank ziet 't zo: bij
elk spaardoel hoort een persoon-
lijk spaaradvies. We kunnen de
hele krant wel volzetten met
percentages, opzegtermijnen,
voorwaarden, voordelen en voor-
beelden, maar dan zul je zien
dat we nou net uw vragen niet
beantwoorden. En dat willen we
zo graag wél.

raad
Kom daarom even langs. Dat

is de bcfvj •:'.:.'.'. \uoi de meest
ideale, persoonlijke spaar-
afspraak.

Met 3100 vestigingen is er
altijd een Rabobank in de buurt.
En goede raad kost niets.

Welkom bij de Rabobank.

Rabobank tS
geld en goede raad

COOP. RAIFPEISEN/
BOERENLEENBANK
„VORDEN" W.A.

De leden worden uitgenodigd tot bijwoning van
de jaarlijkse ledenvergadering te houden op maan-
dag 27 juni 1977 's avonds acht uur in zaal Smit,
Dorpsstraat te Vorden.

AGENDA:
1. Opening
2. Aanwijzing van een sekretaris en stemopne-

mers
3. Notulen
4. Aanwijzing van twee leden belast met de

voorlopige vaststelling van de notulen
5. Balans, resultatenrekening en vaststelling

daarvan. Verslag over het afgelopen boek-
jaar

6. Voorstel van het bestuur om het voordelig
saldo bij de reserve te voegen

7. Bestuursverkiezing. Aftredend de heer H. J.
Eggink (herkiesbaar)

8. Verkiezing van een lid van de raad van toe-
zicht. Aftredend de heer H. Pardtfs (herkies-
baar)

9. Mededelingen
10. Rondvraag
11. Sluiting

De balans en resultatenrekening over 1976 als-
mede de lijst met kandidaten voor de vakatures
in bestuur en raad van toezicht liggen vanaf he-
den op het kantoor van de bank voor de leden ter
inzage.

Tot zeven dagen voor de vergadering hebben mi-
nimaal tien leden der bank het recht de voor-
dracht aan te vullen door een schriftelijke en
ondertekende kandidaatstelling bij het bestuur in
te dienen.

Het bestuur


